
Saksliste til Styremøte 31.03.2020, klokken 21.00  

 

Til stede: Iselin, Anne, Eivor, Laila, Stein, Sandra, Hilde og Ulf.   

 

 

Sak 1: Godkjenning av Referat. 
 

Referat fra Styremøte den 09: Godkjent. 

Referat fra Medlemsmøtet: Godkjent, med en liten endring i delen om finalen.  

 

 

Sak 2: Hingstekåring 
 

Dette er en stor pågående diskusjon hvor vi prøver å legge til rette både for hingsteeiere og for 

videre god avl.  

Styret følger nøye med på hva de andre organisasjonene gjør og tar dette med oss mot den beste 

løsningen for oss som er en forening for så mange forskjellige raser og avlsplaner. 

 

Det har kommet forslag fra avlsutvalget. Vi sender et motforslag tilbake og hører hva avlsutvalget 

sier. Dette publiseres fortløpende når alle parter er enig.  

 

Forslag fra styret:  

- Lisens for 1 år. 

- Krever godkjent veterinærattest. 

- Kvote på 3 hopper. 

- Lisensen koster det samme som innmeldingsavgiften til kåring. 

 

Det diskuteres også spesielt rundt Norsk sportsponni som det kreves bruksprøve av.  

Styret ønsker at vi så godt det lar seg gjøre holder oss til avlsplanen og vil se om vi kan tilby de 4 

hingstene som var påmeldt å avlegge en bruksprøve.  

Hilde har vært i kontakt med bruksprøvedommer.  

 

Sak 3: Raserepresentanter 

 

Det er flere som ikke leverer stoff til Årboka og det mangler litt initiativ.  

Vi ønsker at raserepresentantene skal være oppdaterte på sin rase, slik at både styret og 

stambokfører har flere å støtte seg på.  

Det vil komme små justeringer i retningslinjene for raserepresentantene. Alle med verv vil 

oppdateres når dette er klart.  

 

Til de rasene vi mangler representant vil vi etter hvert etterlyse kandidater på hjemmesiden.  

 

Laila orienterer også styret om at det er en gjennomgang av enkelte feil hos stambokførte 

gotlandsruss.  

 

Da det er mye jobb, og en avlsplan som skal jobbes godt gjennom hos Amerikansk miniatyr ønskes 

det to representanter. Disse skal utfylle hverandre. Hilde er i dialog med de aktuelle.  



 

Sak 4: Grasrotandel fra Norsk Tipping.  
 

Vi skal igjen søke om å bli mottakere av grasrotandel hos Norsk Tipping.  

Anne er i dialog med Stambokfører og det er stambokfører som kommer til å søke. Styret holdes 

oppdatert på dette.  

 

 

 

Sak 5: Mail fra medlem  

Mailen er diskutert og besvart.  

 

 

Sak 6: Årbok.  
 

Redaksjonen av Årboka har kommet med forslag om å senke prisene på annonser. 

Priser per i dag er 1000,- for helside, 750,- for halvside.  

Nytt forslag: 750,- for helside, 500,- for halvside.  

 

Styret velger å godta endring i pris på annonser. Dette vil i første omgang kun gjelde for 2020.  

 

Prisen for annonsering for ikke medlemmer blir uendret på 1500,- for helside og 1000,- for halvside. 

 

 

Sak 7: Eventuelt 

 

Jubileumsutstilling 2020:  

Styret diskuterer rundt denne utstillingen i forhold til situasjonen Norge nå er i.  

Planleggingen er i gang, men det er så mye som skal opp og gå i god tid før et slikt arrangement.  

Det er ingen som vet hvordan koronasituasjonen vil se ut i august, men styret vil følge nøye med og i 

løpet av april bestemme seg for om denne skal utsettes til 2021.  

 

Pass: 

Det har kommet inn tips fra medlem om at side 5 i passet er plastret og at man på denne måten ikke 

får ført inn kastrasjon.  

Det blir sjekket opp, og i de nye passene kan kastrasjon føres inn på side 7.  

 

 

Møtet avsluttes klokken 2300 

Referat av Ulf André S. Hovde.  


